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STF mantém 
acesso à Justiça 
gratuita P.3 

A partir de 
novembro, 
natação no 
Metalclube P.4

Companheiros 
da BPN 
conquistam 
PLR melhor 
Após estado de greve, 
trabalhadores da 
BPN conquistaram 
proposta de PLR melhor, 
fecharam acordo e já 
receberam primeira 
parcela P.3
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Everaldo coloca PLR em votação na BPN 

Sindicato está 
de olho em 
acidentes 
Diretoria companha 
dois acidentes na 
região. Um deles, feriu 
um companheiro 
da Meritor. Outro 
acidentou um prestador 
de serviços da Forja  P.2

Praia: Abertas 
inscrições para 
Colônia neste 
fim de ano P.4

Metalúrgicos têm assembleia Metalúrgicos têm assembleia 
decisiva da Campanha Salarialdecisiva da Campanha Salarial

Estrutura metálica cedeu e parte do telhado desabou 
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Estamos passando por mais 
uma Campanha Salarial difícil 
para a categoria metalúrgica 
do Estado de São Paulo. As in-
seguranças na economia do país 
são tantas que os avanços nas 
negociações com os setores pa-
tronais tornam-se ainda mais 
complicados que nos anos ante-
riores. Contra os trabalhadores 
ainda temos a incompetência de 
um governo que em nada ajuda 
a vida justamente daqueles que 
mais necessitam de trabalho e 
renda para sobreviverem.

No entanto, a presença dos 
sindicatos nas portas das fábri-
cas e a constante mobilização 
dos metalúrgicos têm trazido 
os resultados esperados nas ne-
gociações. Nossa luta pela ma-

nutenção das cláusulas sociais 
de nossa Convenção Coletiva e 
ao menos a reposição do INPC 
nos salários da categoria estão 
avançando graças às permanen-
tes assembleias e à conscienti-
zação dos trabalhadores reali-
zadas pelos seus sindicatos nas 
fábricas.

Portanto, continuarmos 
mobilizando e levando aos tra-
balhadores a necessidade de es-
tarmos unidos é o que fará com 
que nossa Campanha Salarial 
dê os resultados esperados pe-
los sindicatos e pela categoria 
metalúrgica do Estado de São 
Paulo. Devemos lembrar sempre 
que a base e a força de nossas 
negociações com os patrões es-
tão justamente na unidade e na 

participação dos trabalhadores. 
Continuar e fortalecer ainda 
mais esse trabalho será nossa 
garantia de êxito em mais esta 
Campanha Salarial.
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Em 1993, Sindicato e Fundacentro 

denunciavam que máscara da 3M 

não protegem contra poeira de sílica, 

amianto e cádmio. Fundacentro 

completou 55 anos, nesta quinta, 21
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O Dieese divulgou na sema-
na passada que dois terços das 
campanhas salariais de cate-
gorias com data-base em agos-
to tiveram reajuste abaixo da 
inflação acumulada (INPC-IB-
GE). Foram 66,3% com perdas, 
contra 16,8% em igual período 
do ano passado. 

O índice da inflação de 
agosto (0,88%) foi o maior 
para uma data-base em mais 
de cinco anos. Eu já disse antes 
e repito: a inflação nas alturas 
não ajuda, muito pelo contrá-
rio, ela é um complicador para 
as negociações. 

Apesar disso, a mobili-
zação dos metalúrgicos de 
Osasco e região, por meio do 

mutirão de assembleias e se-
minários regionais, tem colo-
cado força na negociação com 
os grupos patronais. Até o mo-
mento, já nos reunimos com os 
representantes de autopeças e 
de máquinas, eletro e eletrôni-
co. Nesta semana tem novas 
rodadas de negociação (Leia 
na Pag. 3).

A expectativa é que pro-
postas sejam apresentadas. 
Por isso uma assembleia geral 
será realizada na próxima sex-
ta-feira, 20, na sede do Sindica-
to. É de extrema importância a 
participação dos companhei-
ras e companheiras. Partici-
pem e vamos, juntos, decidir 
os rumos desta Campanha. Só 

organizados vamos avançar, e 
só organizados podemos resis-
tir a qualquer retrocesso. Está 
chegado a hora da decisão. 

GILBERTO ALMAZAN (RATINHO)
Presidente  do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região
gilberto@sindmetal.org.br

Está chegando a hora da decisão.

REPRODUÇÃO DO LIVRO “UMA HISTÓRIA SEM HERÓIS” 

Campanha Salarial e Mobilização.

ELISEU SILVA COSTA, 
Presidente da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Metalúrgico sofre acidente 
na Meritor e leva 15 pontos 

Nos dias 01 e 02 de novembro, a sede e subsedes do Sindicato e o Metalclube
não irão funcionar em decorrência do Feriado de Finados, na próxima terça-feira. 
O atendimento retorna ao normal na quarta-feira, 03.

Um pouco antes de en-
cerrar o expediente, um 
companheiro da Linha de 
Montagem de Carcaça da 
Meritor sofreu acidente de 
trabalho. Por volta das 5h15, 
uma carcaça teria acertado 
a cabeça do trabalhador e 
provocado um ferimento 
profundo. 

A empresa socorreu o 

companheiro imediatamen-
te. Ele levou 15 pontos na 
cabeça. “O trabalhador é 
recém-contratado, vamos 
acompanhar o caso para sa-
ber o que motivou o aciden-
te e exigir providências para 
que novos não ocorram. Já 
pedimos para empresa emi-
tir a CAT”, conta o diretor do 
Sindicato Edson Cogo. 

FERIADO DE 
FINADOS

SAÚDE E SEGURANÇA
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Sindicato deseja ótimo mandato para os companheiros

Acidente na Forja Osasco
Parte do teto da metalúr-

gica Forja Osasco, desabou 
na sexta-feira, 22, e deixou 
um trabalhador (prestador 
de serviços) com pequenas 
escoriações na perna. Assim 
que soube do ocorrido, dire-
tores do Sindicato foram até 
o local. 

Segundo informações 
preliminares passadas para o 
Sindicato, o acidente aconte-

ceu no momento em que um 
trabalhador, da empresa pres-
tadora de serviços de manu-
tenção, realizava reforma da 
estrutura metálica do telhado. 
A estrutura não aguentou e 
cedeu o peso lentamente. 

O Sindicato acompanha 
o caso e cobra da empre-
sa providências para que 
acidentes semelhantes não 
ocorram. 

Meritor tem novos cipeiros
Os companheiros da 

Meritor elegeram os novos 
membros da CIPA, são eles: 
José Aparecido (Zé Colchão), 
Ederson Timoteo (Costeli-

nha), Valdemi da Silva (Fei-
nho), Ronaldo de Oliveira 
(Boy), Ricardo de Oliveira 
(Ricardo - LAP) e Roberto Ji-
menes (Alemão da Carcaça). 

CURTAS

Após seis meses de funcio-
namento, a CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
da Covid-19 no Senado en-
cerra nesta terça-feir, 26, os 
trabalhos com a votação do 
relatório final do senador 
Renan Calheiros (MDB). Ele  
acusa Bolsonaro de nove 
crimes, entre eles: crimes de 
epidemia com resultado em 
morte, infração de medida 
sanitária preventiva, crimes 
contra a humanidade nas 
modalidades extermínio e 
outros atos desumanos. O 
relatório também pede 68 
indiciamentos, entre pes-
soas físicas e empresas. A 
leitura do texto aconteceu 
na quarta-feira, 20. [Com 
Agências de Notícias] 

CPI da Covid-19
Sindicato lamenta a morte do 
companheiro Carlos Alberto 
Moreira, encarregado da We-
gflex. Aos 70 anos, ele morreu 
na quinta-feira, 21, e é mais 
uma vítima fatal da covid-19. 
A diretoria se solidariza com 
os colegas de trabalho, ami-
gos e familiares de Carlos.

LUTO
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Com aumento de 0,6% na última semana, o preço da gasolina chega a R$ 6,36, em média. Em algumas 
regiões do país, essa média chegou a bater os R$ 7,00. Os dados são da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A inflação para o motorista do Brasil aumentou e chegou 
aos 18,46%. Esse é o maior aumento nos últimos 21 anos. [Com Agências de Notícias] 

GASOLINA 
BATE R$ 7,00 

Metalúrgicos de Osasco e Região avaliam 
rumos da Campanha Salarial nesta 6ª feira

CAMPANHA SALARIAL 

O Sindicato convoca os 
metalúrgicos de Osasco e re-
gião para a assembleia geral 
que acontece na sede do Sin-
dicato na próxima sexta-feira, 
29, a partir das 18h, para deci-
dir os rumos da Campanha Sa-
larial. Estamos em contagem 
regressiva para a data-base, 1º 
de novembro, o momento de-
manda a unidade metalúrgica 
e o fortalecimento da luta. 

Na quarta-feira, 20, acon-

teceu a primeira rodada de ne-
gociações com o Grupo 2 (setor 
de máquina, eletro e eletrôni-
cos), sem grandes avanços. 
Nesta semana, novas rodadas 
acontecerão com o setor de 
autopeças, nesta terça-feira, 
26, e com setor de máquinas, 
na quinta-feira, 28. 

“Até a assembleia espera-
mos que os grupos façam suas 
propostas, que serão avaliadas 
pelos companheiros e compa-

nheiras”, diz o presidente do 
Sindicato, Gilberto Almazan 
(Ratinho). 

A campanha salarial dos 
metalúrgicos de Osasco e re-
gião é unificada com mais 53 
sindicatos filiados à Federação 
dos Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo. Neste ano, os prin-
cipais itens de reivindicação 
da categoria são: reposição 
salarial, manutenção das cláu-
sulas da Convenção Coletiva e 

Manutenção da ampliação dos 
benefícios. 

Participe - A presen-
ça dos trabalhadores é funda-
mental. Inscreva-se pelo Sin-
dZap (11) 9 6078-0209 ou com 
um dos diretores do Sindicato. 
Para os companheiros que tra-
balham nas regiões distantes 
de Osasco, haverá transporte 
até a sede. Interessados devem 
informar esta condição no mo-
mento da inscrição.

STF garante gratuidade à Justiça 
do Trabalho 

Após quatro anos, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
corrige uma das injustiças da 
reforma trabalhista e derruba 
dois artigos que restringiam o 
acesso gratuito à Justiça do Tra-
balho. Por seis votos a quatro, 
a Corte decidiu que as pessoas 
que têm direito à justiça gratui-
ta, caso percam uma ação tra-

balhista, não terão que pagar 
os horários de peritos, nem dos 
advogados da parte vencedora. 

A decisão é uma resposta a 
ADI 5.766, aberta em 2017 pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica, chegou ao fim na quarta-
-feira, 20. Vale ressaltar que A 
Justiça gratuita pode ser conce-
dida aos trabalhadores que re-

cebem salário igual ou inferior 
a 40% do limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social.

Já o artigo que fala de pa-
gamento de custas em caso de 
ausência da parte na audiên-
cia, foi considerado constitu-
cional, por maioria, ou seja, 
segue valendo. 

Nos dias 18 e 20 de outubro, as diretoras do Sindicato Jeane 
Nilo, Joice Sampaio, e os diretores Wellington Assunção, 
Alex Sandro (Grafite), Izaias de Oliveira, André Ricardo e 
José Ricardo participaram de curso de formação para os 
novos diretores sindicais, ministrado pela Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São Paulo. O curso também 

contou com a participação de representantes dos sindicatos 
de Jundiaí e Bragança Paulista. 

Novos diretores fazem curso de formaçãoauris@sindmetal.org.br

SEU DIREITO

Após estado de greve, companheiros da 
BPN conquistam melhorias na PLR 

SINDICATO NAS EMPRESAS auris.imprensa@sindmetal.org.br

Mande sua denúncia para o nosso Whatsapp (11) 9-6078-0209. Informe o nome da empresa.

O estado de greve na BPN 
por PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) surtiu 
efeito. Prova disso é que os 
trabalhadores receberam na 
sexta-feira, 22, a primeira par-
cela, que corresponde a 60% 
do valor aprovado em assem-
bleia, ocorrida na quinta, 21.

Eles vão receber a segun-
da parcela em março de 2021. 
A mobilização foi liderada 
pelo diretor do Sindicato Eve-
raldo dos Santos, com apoio 
do diretor Bruno Barbosa, e do 
assessor sindical Dedé.

“A mobilização dos traba-
lhadores foi decisiva. A pri-
meira proposta estava longe 
dos anseios dos trabalhado-
res, que rejeitaram e entra-
ram em estado de greve para 
exigir que empresa apresen-
tasse uma nova proposta, 
com melhorias, observando 
que: mesmo durante essa gra-
ve pandemia, a participação 
dos trabalhadores foi e é fun-
damental no extraordinário 
crescimento que a empresa 
está tendo ao longo do ano”, 
explica o diretor Everaldo.

PLR garantida na Danfoss do Brasil, 
Danfoss Power, Spetech e Bomax   
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Os companheiros da Dan-
foos do Brasil e da Danfoss Po-
wer estão com a PLR garanti-
da. “O resultado foi positivo. A 
PLR agrega valor e ganhos que 
ajudam neste momento tão 
conturbado”, avalia o diretor 
do Sindicato Rafael Alves.

O acordo de PLR também 
saiu para os companheiros da 
Spetech. Na Bomax, a proposta 
também foi aprovada e o paga-
mento será feito em abril, em 
parcela única. “Mais uma em-
presa que conseguimos avan-
çar na questão da PLR. Num 

momento em que a carestia 
tem sido muito severa com os 
trabalhadores, a perspectiva 

e concretização do acordo de 
PLR é fundamental para uma 
melhora na condição financei-

ra dos trabalhadores”, destaca 
o diretor do Sindicato Marcelo 
Mendes.

Marcelo coloca PLR em votação na Bomax Companheiros da Spetech conquistam PLR 

PLR aprovada na Danfoss do Brasil PLR garantida na Danfoss Power 
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Nos dias 11 e 12 de novembro o Dr. Paulo estará na sede do 
Sindicato. Para agendar a sua consulta, entre em contato através 
do telefone (11) 3651-7200. Não deixe de cuidar da sua saúde.

CLÍNICO 
GERAL 

Seja sócio, fortaleça a luta e tenha 
acesso a descontos

LITORAL NORTE 

Na quarta-feira, 27, tem 
plantão de sindicalização na 
Alclean Solar, das 11h às 13h. 
Na quinta-feira, 28, a sindicali-
zação ocorre na Data Inox/Kro-
minox também das 11h às 13h. 
Aproveite esta oportunidade: 
torne–se sócio do Sindicato.

Na semana passada, por 
meio do plantão, o Sindicato 
ganhou mais de dez novos só-
cios, parte deles é da empresa 
Elco do Brasil. 

Vantagem - Com a 
sindicalização, você tem aces-
so gratuito ao Metalclube, em 
Osasco, e ao Metalcamp, em 

Cotia, tendo que pagar apenas 
o exame para uso das piscinas. 
Sócios também têm desconto 
na academia e/ou nas aulas de 
natação do Metalclube.

Já na Colônia de Férias, os 
sócios têm desconto na hospe-
dagem e preferência nos perí-
odos de alta temporada. 

Além destas opções de lazer, 
a família metalúrgica tem des-
conto em clínicas médicas, odon-
tológicas, faculdades, colégios, ci-
nema, parques, entre outros. Isso 
graças à parceria mantida pelo 
Sindicato. Veja a lista completa 
no www.sindmetal.org.br 

Fique sócio e fortaleça a luta por nossos direitos
RECORTE E ENTREGUE AOS DIRETORES OU NA SEDE/SUBSEDES

FIQUE SÓCIO

Sócio na Fundição Alvorada

Faça sua reserva para passar as festas de 
fim de ano na Colônia 

A partir desta terça-feira, 
26, os sócios do Sindicato já 
podem fazer reserva para pas-
sar o Natal e/ou o Ano Novo na 
Colônia de Férias do Sindicato, 
em Caraguatatuba. Esse ano 
não teremos sorteio de vagas, 
sendo assim a reserva será fei-
ta de acordo com a ordem de 
chegada. 

Período de hospeda-
gem: Natal de 22/12 até dia 
27/12 e Ano Novo de 28/12 até 
03/01/2022. Vale ressaltar que 
a entrada é a partir das 18h e a 
saída até às 16 horas. 

A Colônia fica em Caragua-
tatuba, conta com restaurante, 
piscina adulta e infantil, sala 
de jogos e playground. Do ladi-

nho da praia, é um ótimo local 
para que você possa aproveitar 
para tomar um sol e relaxar. 
Mais informações sobre a co-
lônia de férias e para fazer a 
sua reserva entre em contato 
através dos telefones: sede (11) 
3651-7200, subsede de Cotia 
(11) 4703-6117 e subsede de Ta-
boão da Serra (11) 4137-5151.

Solicito minha inscrição no Quadro desta entidade de acordo com as normas estatutárias em vigor. Direitos de associação válidos após desconto da primeira mensalidade. Autorizo desconto em folha.
A presente associação igualmente representa livre e desimpedidos autorização ao Sindicato para tratamento e armazenamento dos dados aqui existentes, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.
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